Dagthema: Van huis uit nieuwsgierig – 1e zomerviering
Overweging 22 juli – Hans Ernens
“… In een opwelling trek ik de stoute schoenen aan,
ga naar internet en type spontaan ‘God’ in op Google.
Een ware explosie van onderwerpen.
Er staat te veel om op te noemen … ”
Eerste lezing uit Efeziërs 5 en 2 Korintiërs 13
Tweede lezing uit Mattheus 10

Openingsgebed
Vader, help mij om uw spoor te volgen.
Geef dat ik vaste stappen zet
op de weg, door u gebaand.
Geef dat ik wegwijzers opmerk
die u ons in de Bijbel geeft.
Zo kan ik doodlopende wegen vermijden
en in Uw voetstappen verdergaan
op de weg naar het leven
met U als reisgenoot.
Openingslied
Huub Oosterhuis/ Antoine Oomen

Scheur de wolken uiteen en kom.
Hier, nu, wees onze God, wie anders?
Niemand anders heeft ons gezocht,
niemand anders heeft zo geroepen
als een verliefde: dit is mijn lichaam,
open mij, eet mij, hier is mijn hart,
drink mijn ziel, hier ben ik, hier ben ik.
Als een verlorene heb je geroepen
en ons hart draaide om, en hoorde.
Waar ben je nu? Waar bleef je hartstocht?
Ben je niet meer die ene van toen?
Welkom en inleiding
Goedemorgen lieve mensen hier in de Duif,
Wat fijn dat jullie er zijn en- ondanks de warmte- de moeite hebben genomen om met mij
samen de eerste zomerviering te beleven.
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Het is toch wel heel bijzonder; velen van ons gaan juist in deze weken op vakantie, maar de
Duif viert vrolijk door, zelfs in de zomer! Dit huis is echt een huis waar de deur altijd open
staat!
Velen van ons vinden de zomerseries extra leuk door de bijzondere muziek, thema’s en
mensen.
Aftrap van de zomerserie

Vandaag de aftrap van de zomerserie van dit jaar, “van huis uit”
Behalve een direct verwijzing naar ‘weg van huis’ zijn we allemaal wel iets ‘van huis uit’.
Ik ben van huis uit nieuwsgierig, ‘ja, wie niet?’
Je gaat actief op onderzoek uit, je leest bestudeerd, analyseert en leert!
Je neemt alle details onder de loep en probeert de details te achterhalen over iets dat
verborgen, uniek of bijzonder is.
Of je laat je heel simpel meevoeren in alles wat je spontaan overkomt en wat je meemaakt.
Niets onderzoeken, gewoon beleven, en genieten.
Ik heb vandaag voor jullie de nodige verrassingen op muzikaal gebied, een ‘andere’ Huub
Oosterhuis, een bijzonder Ave Maria, een oor strelende Italiaans Per te – in Nederlands voor
jou- en natuurlijk ook wat meezingliederen voor ons allemaal.
Er zijn wijze woorden van Petrus aan de Efeziërs en Korintiërs in de lezingen.
En jullie zijn natuurlijk al lang nieuwsgierig wie nu mijn lector is, nou dat ben ik ook!
Beleef het allemaal. Wat doet de muziek met je? Er zijn zoveel versies van het Ave Maria,
maar deze is best heel bijzonder, vinden jullie dat ook?
Het lied Per te, ‘voor jou’… wie is diegene voor jou? Aan wie denk je dan tijdens dit prachtige
lied? Kortom we gaan er een mini ontdekkingsreisje van maken, gaan jullie met mij mee?
Laten we eerst even stil worden. Je gedachten stoppen, rust in jezelf vinden.
Samen even stil zijn.
Als we samen van de stilte kunnen genieten, vertellen we elkaar het meest.
Lied
Boom je stam was koud en bloot
In de winter leek je dood.
Komt de zomer vuur en vlam
bloeien rozen aan je stam.
Mens wat ben je dood en koud
als je niet van mensen houdt.
Zonder liefde vlam en vuur
is je leven kort van duur.
Zonder lachen licht en lied
zonder liefde gaat het niet.
Mensen leef toch en God weet
vind je liefde bij de vleet.

Huub Oosterhuis/Antoine Oomen / zang Stijn vanderLoo
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Lezing uit Brieven van Paulus aan de Efeziërs en Korintiërs
Efeziërs 5
Ga de weg van de kinderen van het licht.
Het licht brengt goedheid voort en waarheid.
Onderzoek wat de wil van de Heer is.
Ontwaak uit uw slaap en Christus zal over u stralen.
Maar let dus goed op welke weg u bewandelt, gebruik uw dagen goed, want we leven in een
slechte tijd.
Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.
U wilt toch een bewijs dat mijn woorden die van Christus zijn?
2 Korintiërs 13
Ik zeg u dat hij tegenover u niet zwak is, maar dat hij u zijn kracht toont.
Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft Hij door Gods kracht.
Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt,
Stel uzelf op de proef.
U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is?
Als dat niet zo is, dan heeft u de proef niet doorstaan.
Tweede lezing uit Mattheus 10
Jezus stuurt zijn leerlingen op weg. Hij vertelde hen wat ze moesten doen.
‘Neem geen geld aan van vreemde mensen, neem geen tas mee, geen extra kleren en geen
stok.’
‘Je krijgt wel wat je nodig hebt, want jullie werken hard.
‘Als je in een stad of dorp komt, zoek die iemand die bij mij wil horen, daar kun je blijven
totdat je weer verder reist.’
Als je een huis binnenkomt, wens dan de mensen die er wonen vrede toe.’
‘Maar stel dat je ergens niet wordt binnengelaten, dan moet je weggaan bij dat huis en uit
die stad.
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Overweging
We zijn allemaal nieuwsgierig, dat is menselijk. De een misschien wat meer dan de ander,
maar toch.
Rijdt de politie door de straat en stopt deze vlak bij jouw huis, kijk je toch even door het raam.
Op Prinsjesdag staan sommige mensen al uren aan de kant van de weg voor het beste plekje
om de Koning of de Koningin een paar seconden te kunnen zien.
En dan onze reizen en uitstapjes? De meest onherbergzame plekjes, boeiende steden,
vreemd culturen of andere steden in je eigen land ontdekken? Hoe zou het zijn? Hoe leven
de mensen daar? Een kerkje ergens in een dorp of stad, zou de deur open staan, even naar
binnen gluren, sferen proeven.
Jezus zendt zijn leerlingen in Mattheus ook op reis, maar met een missie.
‘Blijf in de steden waar mensen je welkom heten en vertel over mij, maar als je het idee hebt
dat je niet welkom bent, vertrek en reis verder.’
Dat is nu niet anders toch? En, als je nieuwsgierigheid is bevredigd, voldaan naar huis en
weer lekker in je eigen bed. Ervaringen rijker, we relativeren en groeien.
Hersenen aan ‘t werk

Ook ik ben nieuwsgierig. Ik reis, onderzoek, analyseer, stel vragen en ben kritisch op de
antwoorden. Vragen zijn goed voor ons, omdat ze onze hersens aan het werk zetten.
Vragen stellen is misschien ook wel het hart van alle spiritualiteit.
De vraag is alleen, moet een antwoord altijd kloppen en logisch zijn?
In deze tijd lijkt het wel of alles wetenschappelijk onderbouwt moet worden.
We zien van alles op tv, social media, internet en vrijwel ieder onderwerp kun je googelen,
toetsen, vergelijken. Wikipedia verteld je zeer onderbouwt hoe alles in elkaar zit, alles. Alles
kun je opzoeken, in iedere taal, ieder onderwerp, wat dan ook. Klopt het allemaal wel? We
weten het in een mum van tijd.
Hier in de Duif, geen Google, maar vieringen, zang, overwegingen, lezingen die je op weg
kunnen helpen bij je zoektocht naar het grootste mysterie ooit: “God”.
Dus hoe zit dat dan met God? Is al mijn nieuwsgierigheid naar God al bevredigd en zijn al
mijn vragen beantwoord?
Valt er niets meer te onderzoeken, niets meer te vragen?
Dan kan bijna niet, in de Duif zijn we zoekers en zieners; dus ook ik. Zal ik dan eens proberen
echt de hele Bijbel met duizenden pagina’s door te lezen om vervolgens God beter te leren
kennen en begrijpen?
Stoute schoenen

In een opwelling trek ik de stoute schoenen aan, ga naar internet en type spontaan ‘God’ in
op Google. Een ware explosie van onderwerpen. Er staat te veel om op te noemen:
God als hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig,
bovenmenselijk wezen wordt aanbeden.
God als een uniek, eeuwig opperwezen,
God als een niet menselijk intelligente ontwerper.
God als eeuwenoude verklaringspogingen voor bepaalde menselijke behoeften, onbehagen
of welzijn.
Het gaat maar door, tientallen pagina’s met allemaal opsommingen over God, vanuit alle
religies belicht; er komt geen eind aan.
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Uiteindelijk, helemaal onderaan, vindt de wetenschap er ook iets van.
Er is geen wetenschappelijk bewijs dat God bestaat, zo lees ik.
Maar ook wetenschappers kunnen gelovig zijn.
En is er dus ook geen wetenschappelijk bewijs dat God niet bestaat!
En nu?
Internet heeft uiteindelijk, behalve een oerwoud van onuitputtelijke theorieën, niet iets
100% overtuigends opgeleverd. En dat wist ik natuurlijk lang, gelukkig maar…
Want daar gaat het uiteindelijk helemaal niet om, de zoektocht was leerzaam!
Want met een goede vraag kom je verder dan met een volmaakt antwoord.
God onzichtbaar

Jezus zei ooit: ‘Zoekt en je zult vinden.’ Jezus vertrouwt erop dat God weliswaar onzichtbaar
is, maar toch te ervaren valt. Zet zelf de eerste stap en sta er voor open.
Paulus zegt, ‘onderzoekt en behoud het goede.’ De Bijbel staat vol met de meest prachtige
teksten, psalmen en spreuken, maar er staan ook minder fraaie dingen in.
Uiteraard onderhevig aan de tand des tijds; maar ik hoef me daaraan niet te confirmeren als
ik dat niet wil.
De apostel Paulus spoort de Efeziërs aan op zoek te gaan naar de wil van de Heer en
waarschuwt om geen slechte wegen te bewandelen. Tegen de Korintiërs zegt hij dat zij zelf
moeten onderzoeken of zij vast op God vertrouwen.
‘Stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is?’
Opening in je zoektocht

En daar is dan opeens een mooie opening in je zoektocht, die je zomaar in de Bijbel hebt
gevonden. Jezus Christus die je in jezelf kunt ontdekken. God in jou, in ieder mens.
Daarom moet je je zoektocht nooit staken totdat je dát kunt ervaren en beleven.
Het bewust worden van jouw verbondenheid met het Goddelijke. Het ontwaken van jouw
Goddelijke zelf. De vonk van goddelijke oorsprong in jou groeit naarmate je je hart opent en
meer besef krijgt van wie je BENT.
Is dat niet een mooie missie voor ons? Op zoek naar het Goddelijke in onszelf?
Blijf nieuwsgiering, want in ieder van ons zit een geheime bron verstopt, gevuld met
borrelende bruisende levensenergie. Zoek, vind en ontdek jóúw Goddelijke bron.
Ik wens ons een prachtige en leerzame ontdekkingsreis toe.
Amen.
Gevolgd door het Ave Maria

created by Paul Schwartz

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God,
De God die de wereld tot leven roept
En die vraagt om ons antwoord.
Ik geloof in Jezus, in wie ik de mens herken
Zoals God ons heeft bedoeld.
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Ik geloof in een gemeenschap die,
Toegerust met de kracht van de Geest,
Vrijheid geeft aan de mensen.
En ik weet zeker dat God dichtbij is
En Hij ons altijd de hand zal reiken.
Amen.
Lied
Huub Oosterhuis/Antoine Oomen / zang Stijn vanderLoo
Nooit hoorden wij andere stemmen dan de onze.
Nooit waren er handen die doen wat handen niet kunnen,
Nooit andere goddelozer mensen dan wij.
Maar er was daglicht, alle dagen, wat ook gebeurde
Alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel
Boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde.
Nooit werd iemand weg getild uit de tijd.
Maar soms even wordt lijden opgeschort
Of dragen mensen het samen.
Zo zouden wij moeten leven.
Delen van brood en wijn
Lied Per Te

Josh Groban

Per te
Sento nell'aria profumo di te
Piccoli sogni vissuti con me
Ora lo so
Non voglio perderti
Quella dolcezza così senza età
La tua bellezza rivali non ha
Il cuore mio vuole soltanto te

For You
I smell in the air the scent of you
Little dreams had lived with me
Now I know,
I don’t wanna lose you
That sweetness which has no age
Your beauty has no rivals
My heart wants only you

Per te, per te, vivrò
L'amore vincerà
Con te, con te avrò
Mille giorni di felicità
Mille notti di serenità
Farò quello che mi chiederai
Andrò sempre dovunque tu andrai
Darò tutto l'amore che ho per te

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll have
Thousands days of happiness
Thousands nights of serenity
I’ll do what you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you

Dimmi che tu già il futuro lo sai
Dimmi che questo non finirà mai
Senza di te non voglio esistere

Tell me that you know the future, yet
Tell me that this is not gonna change
Without you I don’t wanna exist

Per te, per te, vivrò
L'amore vincerà
Con te, con te, avrò

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll have
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Mille giorni di felicità
Mille notti di serenità
Farò quello che mi chiederai
Andrò sempre dovunque tu andrai
Darò tutto l'amore che ho per te

Thousands days of happiness
Thousands nights of serenity
I’ll do what you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you

Non devo dirtelo
Ormai già lo sai
Che morirei senza di te

I mustn’t say it to you,
By now you know it
That I would die without you

Per te, per te, vivrò
L'amore vincerà
Con te, con te, farò
Tutto quello che mi chiederai
Andrò sempre dovunque tu andrai
Darò tutto l'amore che ho per te

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll do
Everything you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you

Samen op reis
Samen op reis.
Naar ver weg of dichtbij hier vandaan
Waar we samen kunnen kletsen
Zonder dat ze ons kunnen verstaan
Samen er tussenuit per vliegtuig, auto, bus, trein of benenwagen
Naar de allermooiste plekjes
Onze allerfijnste dagen
Samen op reis, bestemming onbekend
Waar naartoe, maakt me niet uit
Zolang jij maar bij me bent.
Samen bidden
Onze Vader
Die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in de eeuwigheid,
Amen.
Activiteiten en informatie
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Slotlied

Huub Oosterhuis / Antoine Oomen

Voordat ik bomen zag,
De hazelaar in bloei, in kou,
De steeneik, de kastanje,
Zag ik jou. (2x)
Mijn zusje, mijn geliefde,
Mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
Wat heb jij mij gedaan?
Voordat de zee mij riep,
Haar spiegel, tij en tegentij,
De poolster, de windstilte,
Riep jij mij.
Ik kocht een fluit, ik floot
Een sluier om je heen van vuur,
Een lichaam meer,
Tegen de lange duur.
Als ik ooit komen zou
Waar bronnen zijn, bauxiet,
Een paar gewiekster woorden dan dit:
Ben jij daar?
Mijn zusje, mijn geliefde,
Mijn verre vriend mijn hart is aan.
Mijn naastetje, wat heb ik jou,
Wat heb jij mij gedaan?
Voordat ik bomen zag,
De hazelaar in bloei, in kou,
De steeneik, de kastanje,
zag ik jou.
Afsluiting en zegen
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